
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 15ª Sessão Ordinária do ano, no dia 02 de 

outubro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o seguinte assunto: 

 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
Ver. Rafael Francisco da Silva: 
-Solicitou o asfaltamento na Rua Humaitá, pois se trata de reinvindicação antiga até 

mesmo porque se asfalta de Ouro Fino a Santa Rita que é zona rural porque não se asfalta 

as ruas da cidade também.  

-Teceu comentários acerca dos servidores municipais que estão reclamando que estão 

sobrecarregado de serviço devido à falta de servidores, perante isso solicitou o concurso 

público tanto no executivo como no legislativo. 

Solicitou a construção de bancos de reserva no campo do gargatá. 

-Relatou que recebeu oficio por parte da administradora da Santa Casa Srª. Dirce onde a 

mesma relata que o aparelho de raio x será instalado, mas estão precisando de R$ 

10.000,00 reais para compra de equipamentos que se fazem necessário para instalação. 

-Comunicou a população que já se encontra no Município a disposição de todos o veículo 

doado ao departamento de saúde; doação essa feita pelo Deputado Estadual Noraldino 

Júnior. 

 

Ver.Antonio Ricardo Alves:  

-Solicitou ao Presidente da Câmara que se promova em parceria com a prefeitura o 

outubro rosa assim como foi em outras gestões. 

-Agradeceu ao Deputado Dalmo pelo envio de um veículo para o Departamento de saúde. 

-Agradeceu ao setor de limpeza pública pelo mutirão feito na limpeza dos Bairros Jardim 

Expedicionário e Arco Iris. 

- Fez menção aos servidores do setor de limpeza pela instalação do play graund doado 

pelo Lú do café na Praça Major Jacinto no Bairro Jardim Expedicionário.  

-Parabenizou todos servidores do departamento de promoção social na realização da 

semana do idoso. 

- Parabenizou os vereadores pelo dia do vereador que se comemora no dia 1º de outubro. 

-Solicitou a abertura de saídas de água no Bairro São José do Mato Dentro. 

-Colocação de manilhas no Bairro do turvo próximo a residência dos Senhores Moisés 

Firmino e Neilsom. 

-Solicitou ao dmaae a conclusão do serviço de assoreamento do Rio no Bairro São José 

do Mato Dentro. 

-Ligação da iluminação pública no Bairro Capelinha. 

-Pediu a reformulação da Comissão de Trânsito, pois precisam de uma comissão ativa 

para realizar os trabalhos periódicos. 



-Com relação aos carros adquiridos para o Município reafirmou que o executivo precisa 

contratar mais motoristas. 

 

Ver.Paulo Luiz Cantuária: 

-Reforçou o pedido para instalar o quanto antes o parelho de raio x e se o problema for o 

valor de R$ 10.000,00 que falta para comprar o equipamento irão correr atrás para 

resolver. 

-Solicitou caminhões de terra para colocar na vazão na beira do rio que desabou no Bairro 

Pinhalzinho dos Góes. 

-Solicitou cascalhamento no Bairro Cunha próximo a MG 295. 

-Solicitou ao dmaae conserto no vazamento na rua da caixa de água no Bairro Pinhalzinho 

dos Góes. 

-Cascalhamento das estradas rurais. 

-Comentou sobre o desrespeito por parte da Cemig, pois os moradores dos Bairros 

Pinhalzinho dos Góes e dos Lopes ficaram sem energia durante muitas horas, onde a 

Cemig tem passado informações enganosas. 

-Solicitou ao executivo a limpeza da Escola no Bairro Pinhalzinho dos Góes. 

-Parabenizou o vereador José Maria pelas conquistas para os Bairros São Judas e Parque 

dos Moreiras e indicou que a quadra receba o nome do pai do vereador José Maria. 

 

Ver.Benedito Urias Felix: 

-Melhorias na Rua Joaquim Moreira de Melo próximo ao depósito bandeirantes que está 

intransitável. 

-Solicitou calçamento no Bairro Jardim Vilas Boas. 

-Agradeceu aos encarregados da prefeitura pelos pedidos atendidos. 

 

Ver.Israel Modesto Barbosa: 

-Agradeceu ao prefeito em nome da comunidade da Escola da Penha pela melhoria que 

está sendo feita na iluminação. 

-Agradeceu ao executivo pelos pedidos atendidos. 

-Solicitou o retorno do patrolamento e cascalhamento das estradas rurais. 

-Melhoria na estrada do Morro das Pedras. 

-Reforçou o pedido de manutenção na Rua Joaquim Moreira de Melo. 

 

Ver.Vanderlei Candido de Almeida: 

-Relatou sobre a viagem feita a Belo Horizonte onde solicitou ao Deputado Inácio Franco 

recursos para a Associação dos Bairros São Judas, Parque dos Moreiras e Ouro Verde 

sendo, emenda parlamentar no valor de R$ 50.000,00 sendo, 35.000,00 para cobertura da 

área de laser da quadra e R$ 15.000,00 para compra de material esportivo. 

-Solicitou cascalhamento no Bairro Serra que dá acesso a antiga Casa do Oleiro. 

-Agradeceu pelo caminhão de cascalho colocado na ponte dos Junqueiras. 

-Agradeceu pela limpeza feita nos Bairros BNH Velho e Arco Iris. 



-Lembrou aos moradores dos Bairros Vila Rica que será feito emplacamento próximo ao 

nº 130 na mercearia da Regina e também na Rua Tufic Skaff. 

-Solicitou que outras ruas sejam emplacadas, sinalizadas e também pediu a pintura dos 

meios fios. 

-Agradeceu ao executivo e dmaae pelo serviço prestado de manilhamento e calçamento 

no Bairro Jardim Burza. 

-Solicitou reparos no calçamento da Rua José Agostinho Filho no Bairro Palomos. 

-Relatou que os vereadores estão empenhados trabalhando em prol do Município. 

-Relatou sobre a viagem feita a Belo Horizonte onde solicitou verba para a Santa Casa e 

para a cobertura da quadra da Escola Estadual Bueno Brandão.  

-Manutenção nos bloquetes soltos na Rua Tufic Skaff. 

 

 Ver.Aparecido Rodrigues: 

-Relatou que esteve junto com encarregado Israel visitando as estradas rurais onde 

puderam constatar que as estradas dos Bairros Laranjal, Fazendinha estão precisando de 

manutenção bem como as demais estradas. 

-Parabenizou o Deputado Dalmo pelo veículo doado ao Município só espera que o mesmo 

atenda a população urbana e rural. 

-Solicitou ao dmaae limpeza na rede de esgoto que cai no córrego no Bairro Capelinha.  

-Comentou que foi muito bem atendido no pronto atendimento e também pelos servidores 

Jobi e Gilda da área da saúde.  

 

Ver.Márcio Daniel Igidio: 

-Parabenizou ao Sr. Paulo Henrique Chiste que tem ajudado muito a população e agora 

enviou projeto ao Deputado Laudivio onde será criado Lei a nível Federal que beneficiará 

a Policia Militar e receberá o nome de Lei Ouro Fino. 

-Relatou sobre a viagem feita a Belo Horizonte onde solicitou junto ao Deputado Inácio 

Franco recursos no valor de R$ 50.000,00 para a Santa Casa.  

-Protocolou no gabinete do Deputado Leonardo Quintão oficio onde solicita recursos para 

Santa Casa e espera por respostas positivas. 

-Com relação a Associação do Bairro Serrinha relatou que enquanto não resolverem os 

problemas pendentes não será possível conseguir emendas. 

-Reforçou o pedido de manutenção no Morro das Pedras. 

-Manutenção da estrada do Bairro dos Limas próximo ao sítio do Zé Natal. 

-Parabenizou os vereadores que através de seus deputados conseguiram veículos para o 

Município e só espera do executivo que os carros sejam liberados para atender a 

população, pois as reclamações são constantes e que não aconteça como no mandato 

passado que os carros ficavam parados no pátio. 

 

Verª. Rosangela Tonon: 

-Agradeceu pelas pinturas que estão sendo feitas nos redutores de velocidade. 

-Parabenizou aos vereadores que já fez 1 ano que foram eleitos. 



-Convidou a todos para participarem da reunião do Projeto a Voz da Experiência na 

Câmara (Maior Idade) no dia 03/10 às 15:00 horas. 

-Parabenizou a todos os envolvidos na comemoração à Semana do Idoso. 

-Convidou a todos para a reunião da Associação do Parque Caiapó no dia 05/10 às 19:00 

na Câmara. 

-Relatou sobre a indicação enviada em julho ao Diretor de Educação Takariko onde 

solicitou revezamento dos monitores das creches e até o momento não respondeu, por 

isso será votado requerimento pedindo informações. 

-Comentou sobre o requerimento que será votado onde solicita ao executivo a criação de 

uma guarda municipal. 

-Solicitou a iluminação da Praça dos Ipês no Bairro Palomos. 

-Pediu informações acerca da campanha de limpeza e desassoreamento do ribeirão Ouro 

Fino e seus afluentes. 

-Relatou que agora está chegando ao fim do filme da instalação do aparelho de raio x. 

-Agradeceu aos Deputados Dalmo e Noraldino Junior que enviaram veículos para o 

Município.  

-Reforçou o pedido para que o executivo pague o reajuste referente ao mês de agosto o 

qual é direito dos servidores. 

 

Ver.José Maria de Paula: 

-Solicitou estudos por parte da comissão de trânsito para ver a possibilidade de se tornar 

mão dupla a rua próximo ao comércio do Sr. Juarez (Casa da Lavoura). 

- Comentou sobre a academia ao ar livre e carro para setor da saúde que foram enviados 

através do Deputado Dalmo e espera que os mesmos sejam utilizados para atender a 

população. 

-Agradeceu também ao Deputado Dalmo pela verba liberada para a saúde no valor de R$ 

200.000,00 sendo que R$ 100.000,00 já está na conta do Município e a outra parcela logo 

será liberado. 

-Parabenizou a Dirce administradora da Santa Casa por ter respondido o oficio com 

relação a instalação do aparelho de raio x. 

-Solicitou o envio de oficio a Cemig relatando a falta de energia nos Bairros da zona rural 

onde ficaram 2 dias sem energia e para que tomem as providências cabíveis. 

-Solicitou reparos nos bloquetes soltos na Rua do Posto de saúde do Bairro São Judas e 

na Rua Rogério Batista. 

-Solicitou ao executivo que pague o reajuste dos servidores referente ao mês de agosto o 

qual assegura a lei. 

-Agradeceu ao executivo pela construção da quadra de esporte que está sendo feita nos 

Bairros São Judas e Parque dos Moreiras. 

-Agradeceu ao Deputado Leonardo Quintão que liberou verba no valor de R$ 300.000,00 

para construção da quadra dos Bairros São Judas e Parque dos Moreiras. 

 

 

 



Ver.Antonio Carlos Franceli: 

-Parabenizou o vereador Paulo Luiz Cantuária por ter indicado o nome do pai do vereador 

José Maria para ser nomeada na quadra do Parque dos Moreiras. 

-Agradeceu pelo serviço iniciado na ponte do Bairro Taguá. 

-Colocação de redutor de velocidade na Rua Rogério Gissoni próximo a casa da Srª 

Solange. 

-Comentou e afirmou que será feito oficio ao responsável pela Cemig pedindo mais 

responsabilidade por parte da mesma uma vez que os Bairros Taguá, São José do Mato 

Dentro e o Distrito de Crisólia ficaram sem energia o dia todo. 

-Cascalhamento das estradas rurais. 

-Comentou sobre a Policia Militar que prontamente atenderam a ocorrência sobre o roubo 

na agência dos correios; e com relação as operações sugeriu ao Capitão da Policia Militar 

que quando forem fazer operações como ocorreu na apreensão de armas na zona rural 

primeiro combine com o delegado para que eles fiquem na cidade para darem o 

prosseguimento para que não seja preciso se deslocarem para outras cidades. 

-Parabenizou aos servidores da Promoção Social pela comemoração da semana do idoso. 

-Limpeza do córrego do Bairro São José do Mato Dentro. 

-Comentou que recebeu oficio da Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos onde 

reivindicam de direito o reajuste referente ao mês de agosto que não foi pago e informou 

que foi encaminhado para o executivo para que ele tome as medidas cabíveis, pois é 

direito do servidor. 

 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL): 

 1) Projeto de Lei n.º 3.023/2017 – Dispõe sobre a Concessão de Uso com Encargos de 

Imóvel Público para a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro São Judas – 

AMBASJU e dá outras providências – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por 

unanimidade. 

2) Projeto de Lei n.º 3.025/2017 – Autoriza a alteração de Ação do PPA e a abertura de 

Crédito especial, para os fins que especifica (transferência financeira para a Guarda Mirim 

Tarcila Gomes da Rocha) – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade 

VOTAÇÃO:  

3) Projeto de Lei Complementar n.º 001/2017 – Acrescenta alíneas ao Artigo 73 da lei 

Municipal n.º 1.137-A/79, que institui o Código de Obras do Município de Ouro Fino e 

dá outras providências – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Retirado da pauta pela 

autora do projeto. 

4) Projeto de Lei n.º 3.019/2017 – Dispõe sobre a concessão de diárias para cobertura de 

despesas de viagens dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Fino-MG 

(Diminui o valor das diárias) – Autoria: Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade. 

5) Projeto de Decreto Legislativo n.º 016/2017 – Denomina de Elizeu Teodoro de 

Freitas a Rua que especifica – Autoria: Vereador Antônio Carlos Franceli. Aprovado por 

unanimidade. 

6) Projeto de Decreto Legislativo n.º 017/2017 – Altera a denominação da Rua José 

Guimarães para Rua Professor José Guimarães – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. 

Aprovado por unanimidade. 



7) Projeto de Decreto Legislativo n.º 018/2017 – Dispõe sobre o Título de Cidadão 

Honorário Ourofinense ao Ilustríssimo Senhor Nicodemo Ribeiro de Almeida – Autoria: 

Vereador Antônio Carlos Franceli. Aprovado por unanimidade. 

8) Projeto de Decreto Legislativo n.º 019/2017 – Dispõe sobre a concessão do Diploma 

de Honra ao Mérito à cidadã Zinita Maria Costa Carneiro – Autoria: Vereadores Antônio 

Carlos Franceli e Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade. 

9) Projeto de Decreto Legislativo n.º 020/2017 – Dispõe sobre a concessão do Diploma 

de Honra ao Mérito à cidadã Terezinha Oliva Patrício – Autoria: Vereadores Antônio 

Carlos Franceli e Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade. 

10) Projeto de Decreto Legislativo n.º 021/2017 – Dispõe sobre a concessão do Diploma 

de Honra ao Mérito post mortem ao cidadão Alírio Cara – Autoria: Vereadora Rosangela 

Tonon. Aprovado por unanimidade. 

11) Moção n.º 003/2017 – Moção de Aplausos em favor da Professora Leyde Moraes 

Guimarães por ocasião da justa homenagem recebida do governo do Estado de Minas 

Gerais – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade. 

12) Moção n.º 004/2017 – Moção de Aplausos ao estudante Fábien de Oliveira pela 

vitória na Olimpíada Internacional de Tecnologia e Inovação ocorrida na Suíça – Autoria: 

Todos os vereadores. Aprovado por unanimidade. 

13) Requerimento n.º 023/2017 – Indaga ao Diretor de Educação sobre a possibilidade 

de montar uma escala de revezamento entre os monitores das creches para que as mesmas 

funcionem de forma interrupta – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por 

unanimidade. 

14) Requerimento n.º 024/2017 – Indaga ao Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 

implantação da Guarda Municipal – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado 

por unanimidade. 

 

APRESENTAÇÃO:  

15) Projeto de Lei n.º 3.024/2017 – Institui e inclui no calendário oficial do Município 

de Ouro Fino o “Dia do Imigrante Trentino - Tirolês” – Autoria: Vereador Márcio Daniel 

Igídio. Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação 

Final para parecer no prazo regimental. 

 

16) Indicação n.º 024/2017 – Necessidade de contratação de mais profissionais para 

cuidar dos calçamentos (calceteiros) – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves; Sala 

das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 28 de setembro de 2017. Encaminhado para 

Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para parecer no prazo 

regimental. 

 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 02 de outubro de 2017. 
 
 

 
Antonio Carlos Franceli 

Presidente 


